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Baltinavas novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats informē par 

sasniegtajiem rezultātiem novada ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz 

vispusīgu informāciju par norisēm pašvaldības darbā, budžeta līdzekļu izlietojumu 

pašvaldības funkciju izpildei un novada pasākumiem, kas veicina vispārējo attīstību.

Baltinavas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas 

zemienes Atzeles pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā. Novads robeţojas ar 

Tilţas pagastu dienvidrietumos, Balvu novada Brieţuciema pagastu rietumos un ziemeļrietumos, 

Viļakas novada Šķilbēnu pagastu ziemeļos, Krievijas FR ziemeļos, austrumos un 

dienvidaustrumos, kopējā robeţa 27,8 km garumā, Kārsavas novada Salnavas pagastu dienvidos. 

Baltinavas novads atrodas ģeogrāfiski neizdevīgā vietā pret valsts teritoriju, viens no tālākajiem 

novadiem no Rīgas, 62 km no Latgales reģionālā attīstības centra – Rēzeknes. Pašvaldības darbu 

un iedzīvotāju neapmierinātību izraisa galveno valsts iestāţu daţādās atrašanās vietas – Valsts 

Vides dienesta nodaļa, Virsmeţniecība, Administratīvā apgabala tiesa- Rēzeknē, Lauku atbalsta 

dienesta nodaļa, Valsts Zemes dienesta filiāle – Gulbenē, Valsts ieņēmumu dienests Valmierā 

(KAC Balvos), tuvākā Bankas filiāle Balvos, bankautomāts – Kārsavā. 

Novada administratīvais centrs atrodas Baltinavas ciemā. Tas atrodas novada centrālajā 

daļā un ir ērti sasniedzams novada iedzīvotājiem.  

 

 

 

 

 

 

Baltinavas novada kopējā platība ir 18523,0 ha jeb 185,0 km
2
, (Latgales plānošanas 

reģiona platība 14459 km
2
) no kuriem lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

un meţsaimniecības zeme (kopā 85,36% no kopējās novada teritorijas). Pēc sadalījuma pa zemes 

lietojuma veidiem, saskaņā ar Valsts zemes dienesta bilanci (01.01.2013.), teritorijas lielāko daļu 

aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir 9083,3 ha jeb 49,04% no kopējās novada 

platības. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir vienas no auglīgākajām šajā reģionā. Meţi 

aizņem 6728,2 ha no novada teritorijas jeb 36,32%, purvi – 860,3 ha jeb 4,64%, teritorijas zem 

ūdeņiem aizņem salīdzinoši nelielu daļu – 349,3 ha jeb 1,88%. Apbūvētās teritorijas aizņem 

salīdzinoši ļoti niecīgu daļu (zem ēkām un pagalmiem 166,3 ha, zem ceļiem 260,1 ha), kas 

kopumā sastāda 2,3%.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000 teritorijas): Motrīnes ezers un 

Numernes valnis aizņem ļoti nelielu daļu teritorijas (6 ha), tāpēc saimnieciskās darbības 

ierobeţojumi praktiski nepastāv.  

Novadā ir 2 mikroliegumi 33,2 ha platībā, aizsargājama aleja (Tilţas aleja) un 11 

arhitektūras pieminekļi.  

 Kopējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2013.gada decembri ir 1288 iedzīvotāji (CSP) 

Vidējais apdzīvojuma blīvums 7.0 iedzīvotāji / 1 km
2 

Demogrāfiskā situācija ir kritiska, jo 

2013.gadā ir dzimuši tikai 9 bērni, miris 21 iedzīvotājs. Bezdarba līmenis sastāda 23%.  

Lielākais iedzīvotāju skaits koncentrēts Baltinavas ciemā –382 jeb 29.6% no kopējā 

pastāvīgo iedzīvotāju skaita Baltinavas novadā. No kopējā iedzīvotāju skaita virs darba spējas 

vecuma ir 309 iedzīvotāji, līdz 6 gadu vecumam 44 bērni, no 7-18 gadiem - 142 jaunieši. 
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Vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā sastāda 294 euro, pēc finanšu izlīdzināšanas 

dotācijas tie sasniedz 97% no finanšu nepieciešamības apakšējās robeţas. 

 

 

 

Baltinavas novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”. Tā nodrošina visu domes pakļautībā esošo iestāţu normālu darbu, to nolikumos 

paredzētajā kārtībā. Likumā „Par pašvaldībām” noteikts, ka pašvaldības galvenās funkcijas ir 

reģionālās pārvaldes un sociāli ekonomiskās, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas. 

Jāpilda arī uzdevumi, kurus uzdod valsts pārvaldes iestādes likumā noteiktajā kārtībā. 

Pašvaldība pilda šādas pastāvīgās funkcijas: 

1) organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

2) gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 

dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

3) nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meţi un ūdeņi, ja likumos 

nav noteikts citādi; 
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4) gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

5) rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

6) nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; 

7) nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļauţu nodrošināšana ar 

vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību 

un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 

8) kārto aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audţuģimenēm saistītos 

jautājumus; 

9) sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

10) sekmē uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba 

samazināšanu; 

11) izsniedz atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

12) gādā par sabiedrisko kārtību, apkaro ţūpību un netiklību 

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību; 

14) pārzina būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

15) veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

16) savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

17) organizē tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veic nepieciešamos pasākumus vietējās 

pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās; 

18) piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

19) organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

20) nodrošina pašvaldības pārstāvību reģionālajā slimokasē; 

21) organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

22) veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

23) īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

 

Novada teritorijā darbojas uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība galvenokārt virzīta uz 

meţsaimniecību, lauksaimniecību, lopkopību, kur tiek nodarbināti novada ļaudis. Baltinavā ir 

nodrošināta daţādu izglītības, veselības aprūpes un kultūras iestāţu pakalpojumu pieejamība un 

to sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra. Pašvaldības pakļautībā atrodas Baltinavas vidusskola, 

Baltinavas mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, kultūras nams, bibliotēka, 

muzejs. Ir ģimenes ārsta prakse, 2 draudzes, 8 tirdzniecības uzņēmumi, pasta nodaļa, aptieka, 

nodarbinātības valsts dienesta Baltinavas filiāle, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola. 

Pašvaldības teritorijā darbojas Valsts robeţsardzes Viļakas pārvaldes Punduru nodaļa. Arī šajās 

sfērās tiek nodarbināti pašvaldības iedzīvotāji. Individuālā darba veicēji sniedz pakalpojumus - 

apģērbu šūšanā un labošanā, apavu remontdarbus, friziera, veterināros. 

Baltinavas pašvaldībā iedzīvotāju skaita izmaiņām ir negatīva tendence. Pēdējo piecu gadu 

laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 5,5%. Baltinavas pašvaldības iedzīvotāju sadalījums pēc 

nacionālās piederības ir viendabīgs. 82% no visiem iedzīvotājiem ir latvieši, 13,7% krievu 

tautības iedzīvotāji un pārējie 4,3% iedzīvotāju ir krievi, ukraiņi, poļi, baltkrievi, čuvaši, kazahi, 

tatāri, čigāni.  

  



6 |  

Lai nodrošinātu Baltinavas novada domes darbu, tiek algoti sekojoši speciālisti – 

sekretāre, lietvede, nekustāmo īpašumu speciālists-nodokļu administrators, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, sekretāre un 3 bāriņtiesas locekļi, datorsistēmu tehniķis, lauksaimniecības 

konsultants, plānošanas - attīstības konsultants, bibliotēkas vadītāja, kultūras darba organizators, 

muzeja vadītāja, sporta darba organizators, saimnieciskās daļas vadītājs, kā arī vairāki tehniskie 

darbinieki – 2 apkopējas, 2 šoferi, autogreidera vadītājs. Darbojas Finanšu nodaļa, Vispārējā un 

juridiskā nodaļa, Saimnieciskā nodaļa, Dzimtsarakstus nodaļa un Sociālais dienests. Uz nepilnām 

slodzēm strādā šādi speciālisti – juriskonsults, Bāriņtiesas priekšsēdētāja un sekretāre, Sociālā 

dienesta vadītāja, sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja, Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, plānošanas- attīstības konsultants, sabiedrisko 

attiecību speciālists, tūrisma informācijas speciālists, IT speciālists, nekustāmo īpašumu 

speciālists- nodokļu administrators, sporta organizators, 

Pašvaldībā ir labs tehniskais nodrošinājums – 17 datori, kuri ir ar interneta pieslēgumu un 

saslēgti lokālā tīklā. Darbojas datoru zāle, kurā ir 10 datori, kurus izmanto gan novada 

iedzīvotāji, gan skolēni. Ir 3 kopētāji, skeneris. Pašvaldības sakarus nodrošina faksa aparāts, 

telefonsakari tiek nodrošināti analogajā sistēmā. Pašvaldības darbinieku vajadzībām ir arī 

mobilie telefoni. Pašvaldībai ir vieglā automašīna un autobuss, kurš pārvadā skolēnus uz skolu 

un mājās. Ceļu uzturēšanai ir autogreiders. 

Domē ir ievēlēti 9 domes deputāti un ir izveidotas 3 komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo 

un saimniecisko lietu komiteja, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. Darbojas 

Administratīvā, iepirkumu komisija, novērtēšanas un izsoļu komisija, vēlēšanu komisija, civilās 

aizsardzības un ētikas komisija. 

No 1997. gada iznāk bezmaksas ikmēneša Baltinavas informatīvais izdevums „Baltinavas 

vēstis”, ir izveidota un tiek regulāri aktualizēta mājas lapa internetā –www.baltinava.lv, kuros 

tiek atspoguļota pašvaldības darbība un sniegta iedzīvotājiem aktuāla informācija par daţādiem 

jautājumiem. 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību novadā, domes telpās strādā 

Lauksaimniecības konsultāciju centra algots darbinieks, kurš nodarbojas ar jaunākās 

informācijas par lauksaimniecību popularizēšanu, daţādu konsultāciju sniegšanu uzņēmējiem, 

palīdzības sniegšanu projektu izstrādē un realizēšanā. 

Individuālā darba veicēji ar pašvaldības lēmumu lielākoties tiek atbrīvoti no patentu 

maksas, kas veicina individuālā darba veicēju skaita palielināšanos. 

Lai uzlabotu darba kvalitāti un paaugstinātu pašvaldības pieejamību iedzīvotājiem, 

pašvaldības darbinieki regulāri pilnveido zināšanas savās specialitātēs, apmeklē seminārus, 

kvalifikācijas celšanas kursus Latvijas Pašvaldību Mācību centrā Rīgā, mācību un informatīvos 

seminārus reģionā un valstī. Pašvaldības darbinieki ir papildinājuši zināšanas par grāmatvedības 

organizēšanu, lietvedību, sociālās palīdzības sniegšanu saistībā ar jaunāko likumdošanā. 

Baltinavas novada dome ir biedrības „Eiroreģions Pleskava – Livonija” dalībnieks, kuras 

sastāvā ietilpst Igaunijas valsts, Krievijas Federācija un Latvijas pierobeţu pašvaldības. No 

01.09.2009.pašvaldībai pieder 5904 kapitāla daļas kapitālsabiedrībā „Balvu autotransports”, no 

12.10.2009. sakarā ar SIA „Balvu slimnīca” reorganizāciju novada pašvaldībai pieder 95389 

kapitāla daļas SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”, kā arī Baltinavas novada dome ir 

Latvijas Pašvaldību Savienības biedrs, Latgales Attīstības aģentūras biedrs, piedalās arī biedrībā 

„Latvijas Izpilddirektoru asociācija”, „Latvijas bāriņtiesu asociācija”, kā arī ir atkritumu 

apsaimniekošanas SIA „ZAAO” sastāvā. 
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Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldībā bija izveidota viena 

nodaļa – Finanšu nodaļa, bet 2013.gadā tika izveidotas vēl divas nodaļas – Saimnieciskā nodaļa 

un Vispārējā un juridiskā nodaļa. Lai veiktu pašvaldības funkcijas ir izveidoti: Sociālais dienests, 

bāriņtiesa, Pašvaldības pakļautībā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, Baltinavas vidusskola, 

Baltinavas mūzikas un mākslas skola un Baltinavas Kristīgā internātpamatskola. 

Baltinavas novada pašvaldības administrācijā strādā 34 sievietes un 13 vīrieši. Visvairāk 

sieviešu – 24 ir vecumā no 46 līdz 62 gadiem, aiz šās vecuma grupas, kā nākamā ir no 26 līdz 45 

gadiem, kurā ir 8 sievietes. Savukārt vīriešiem vecuma grupā no 46 līdz 62 gadiem ir 8 

darbinieki. 

Lai pašvaldība realizētu likumā noteiktās organizatoriskās, tehniskās funkcijas 2013.gadā 

vidēji strādāja 47 darbinieki (amata vietu skaists – 31,05). 

 

No visiem novada pašvaldības darbiniekiem augstākā izglītība ir 66 %, vidējā 

profesionālā izglītība – 19% darbiniekiem, vidējā izglītība ir 15%. 

Nosaukums Darbinieku 

skaits kopā 

Vidējā Vidējā 

profesionālā 

.Vidējā 

speciālā 

Augstākā 

Administrācija: 

Domes priekšsēdētāja 

Izpilddirektors 

2 

1 

1 

   2 

1 

1 

Finanšu nodaļa 5 1 1 0 3 

Vispārējā un juridiskā nodaļa 8 3  0 5 

Saimnieciskā nodaļa 9 2 7  0 

Sociālais dienests 3    3 

Izglītības iestāţu vadītāji 4    4 

Kultūras darbinieki, t.sk.: 

Kultūras pasākumu organ. 

Pulciņu vadītāji 

8 

1 

7 

   8 

1 

7 

Pašvaldības darbinieki: 

Muzeja vadītāja 

Bibliotēkas vadītāja 

2 

1 

1 

 1 

 

1 

 

 

1 

1 

Bāriņtiesa 6 1   5 

Kopā 47 7 9  31 

Atbrīvoti, skaits Pieņemti, skaits 

4 6 
  

Vecums Sievietes Vīrieši Kopā 

līdz 25  1 1 2 

26 - 45 8 4 12 

46 – 62 24 8 32 
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62 un vairāk 1  1 

KOPĀ 34 13 47 

 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

 

Faktiskā izpilde 

2012.g. 

Faktiskā izpilde 2013.g.  

1. IEŅĒMUMI 1 283 295 1 100 328 

1.1 Nodokļu ieņēmumi 263 615 276 418 

1.1.1 Ienākuma nodokļi 218 106 230 764 

1.1.2 Īpašuma nodokļi 45 509 45 654 

1.2 Nenodokļu ieņēm. 10 919 28 887 

1.3 Maksas pakalpojumi  

u.c .pašu ieņēmumi 

93 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21 808 

1.4 Transferti 915 326 773 215 

1.4.1 Valsts budţeta transferti 901 269 757 642 

1.4.2 Pašvald. budţetu transferti   13 557 15 573 

    

2. IZDEVUMI 1 503 631 1 095 450 

2.1 Uzturēšanas izdev. 958 127 1 058 424 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 879 249 621 972 

2.1.2 Procentu izdevumi 9 854 9 504 

2.1.3 Subsīdijas,. dotācijas,  sociālie 

pabalsti 

48 501 75 123 

2.1.4 Uztur.izdev.transf. 20 523 351 825 

2.2 Kapitālie izdevumi 545 502 36 914 

2.3 Pārējie izdevumi 2 112 

2013. gadā pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumi ir samazinājušies par 16,6%, 

pamatbudţeta izdevumi- par 37,3% galvenokārt tāpēc, ka 2013.gadā atšķirībā no 2012.gada 

netika īstenots neviens liels projekts (2012.gadā- ūdenssaimniecības attīstība). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Faktiskā 

izpilde 

2012.gadā 

Faktiskā 

izpilde 

2013.gadā 

 

1. IEŅĒMUMI 31 792 29 666 

1.1 Nodokļu ieņēmumi 12 370 7 324 

1.2 Maksas pakalpojumi 

u.c pašu ieņēmumi 

15 240 

1.3 Nenodokļu ieņēmumi 209 61 

1.4 Transferti   

1.4.1 Valsts budţeta transf. 19 198 22 041 

1.4.2 Pašv .budţetu transf.   

2. IZDEVUMI 15 231 29 731 

2.1 Uzturēšanas izdevumi 14 580 28 969 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 14 565 28 091 

2.1.2 Subsīdijas, dotācijas 15 14 

2.2 Kapitālie izdevumi 651 762 
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Lai nodrošinātu sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi, Baltinavas novads 2013.gadā 

saņēma šādas mērķdotācijas (tūkst. latu): 

1) autoceļu uzturēšanai  22,0  

2) pedagogu atalgojumam  119,0 

3) MMS pedagogu atalg.  35,6 

4) Kristīgās internskolas fin.   328,0 

5) 1.-2.kl.skolēnu ēdināšanai  2,1 

6) plūdu seku likvidēšanai  2,0 

7) PFIF dotācija   174,2  

8) pārējās    6,0 
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Pabalsta veids 2012. gads 2013. gads 
  

 
GMI 30 636,78 19 423,16 

  

 
Dzīvokļa pabalsts 2 803,06 2 845,74 

  

 
Pieaugušo ēdināšanas pabalsts 234,77 213,43 

  

 
Veselības aprūpes pabalsts 2 137,84 3 972,84 

  

 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 1 664,76 186,04 

  

 
Pabalsts bārenim turpinot izglītību 384,18 0,00 

  

 

Ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojums 15 894,86 13 774,37 

  

 
Aprūpe mājās 8 382,14 3 579,01 

  

 
Piešķirto pabalstu kopējā summa 62 138,39 43 994,59 
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      Trūcīgas personas pārtikas komplektā ietilpst: 

 pilnpiena pulveris – 0,4 kg,  

 makaroni – 1 kg,  

 tvaicēti rīsi – 0,4 kg,  

 manna – 0,5 kg,  

 griķi – 0,4 kg,  

 kviešu milti – 0,5 kg,  

 sautēta cūkgaļa 0,25 kg 

Tiesības saņemt pārtikas produktu komplektus ir: 

 ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu. Lai saskaņā ar programmu saņemtu pārtikas produktus, ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona uzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanu;  

 ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības 

pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina Sociālais dienests. 

 

Sākot ar 2013. gada 21. maiju tika izsniegtas pārtikas pakas Baltinavas novada trūcīgām 

personām. Katru mēnesi tika piegādātas 210 pakas, vidēji vienā mēnesī izņēma 147 pakas 147 

personām. Paku izdale beidzās 2014. gada februārī.  

  Ievests Izsniegtas pakas  
Izsniegts trūcīgām 
personām 

Pārpalikums, pakas uz 
nākamo mēnesi 

2013. maijs 210 174 174 36 

2013. jūnijs 210 155 155 91 

2013. jūlijs 210 140 140 161 

2013. augusts 210 145 145 226 

2013. 
septembris 

210 132 132 304 

2013. oktobris 210 156 156 358 

2013. novembris 210 219 219 349 

2013. decembris 0 167 167 182 

2014. janvāris  0 141 141 41 

2014. februāris 0 41 41 0 

 
 

No 01.11.2012. līdz 01.11.2013. notikušas izmaiņas pašvaldības īpašumu 

bilancē - Zemesgrāmatā ierakstīti trīs īpašumi ar kopējo platību 5,06 ha, kadastrālo vērtību Ls 

1549,00 savukārt no bilances izņemti trīs īpašumi ar kopējo platību 6,1922 ha zemes ar 

kadastrālo vērtību 1842,00. Vienam īpašumam mainīta platība no 6,4 ha uz 4,8 ha. 

Kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platības samazinājušās par 0,352%, vērtība 

pieaugusi par 4,64%.  

Par 2,48% pieaugusi iznomātās zemes platība, bet vērtība palielinājusies par 10,72%. 

Sākot ar 2013. gada 21. maiju, Baltinavas novada Sociālajam dienestam notika 

pakāpeniska Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām pārtikas produktu 

piegāde un izdalīšana trūcīgākajiem novada iedzīvotājiem.  
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Nr.  01.11.2012. 01.11.2013. Izmaiņas, % 

  ha Ls ha Ls ha Ls 

1. Zeme, kas ierakstīta 

Zemesgrāmatā 

48,497 25483 52,6952 25913 8,657 1,69 

2. Zeme, kas nav 

ierakstīta 

Zemesgrāmatā 

727,877 175548 720,9468 184455 -0,953 5,07 

 KOPĀ: (1. + 2.) 776,374 201031 773,642 210368 -0,352 4,64 

3. t. sk. iznomātā zeme 349,005 73379 357,645 81246,

81 

2,48 10,7

2 

No pašvaldībai piekrītošajām zemēm 61% jeb 469,8056 ha ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 13% jeb 102,0016 ha aizņem meţa zemes. Zeme zem ūdeņiem veido tikai 

4%. 

Lai arī kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platība ir samazinājusies, sadalījums pa 

lietošanas mērķu grupām būtiski nav mainījusies salīdzinot ar 01.11.2012. 

                

1. att. Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums pēc platības (ha) 

pa galvenajām lietošanas mērķu grupām, % 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtība veido 54% no pašvaldībai piekrītošo zemju 

kopējās vērtības, kas ir par 6% vairāk kā uz 01.11.2012. Zemes zem ceļiem vērtība sastāda 22% 

no kopējās zemju vērtības, un tas ir par 1% vairāk kā gadu iepriekš. 

Zemes zem ēkām, kuru platība aizņem tikai 5%, vērtība veido 17% no kopējās 

pašvaldības zemju vērtības, savukārt meţi, kas platības ziņā ieņem otro vietu aiz LIZ, vērtības 

ziņā sastāda tikai 6%. 

 

61%
13%

5%

11%

4% 6%

LIZ

Meži

Zem ēkām

Zem ceļiem

Zem ūdens

Citas zemes

105698,52

12013,16

33433,52

42606,69

1942,41

1473,7
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2. att. Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums pēc vērtības pa 

galvenajām lietošanas mērķu grupām, Ls 

 

 

Baltinavas novadā tiek uzturētas un sekmīgi darbojas 4 izglītības iestādes : 

 Baltinavas vidusskola; 

 Baltinavas Kristīgā  internātpamatskola; 

 Baltinavas Mūzikas un Mākslas skola; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde. 

 ir Baltinavas novada pašvaldības vispārējās vidējās 

izglītības iestāde, kura realizē vispārējās vidējās izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības 

programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

pirmsskolas izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas. Skola un 

izglītības programmas akreditētas 2010. gadā uz maksimālo laiku- līdz 2016. gada jūnijam. 

Baltinavas vidusskolas darbības mērķis ir veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, 

īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās 

izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Skolas darbības pamatvirziens ir 

izglītojošā darbība.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši skolas nolikumam, skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome, 

skolēnu padome un skolas padome. Skolēnu padomes prezidente 2013. gadā ir Agita Keiša. 

Skolas padomes priekšsēdētājs 2013. gadā ir vecāku pārstāvis Vilhelms Laganovskis. Darbojas 

koplīgums starp skolas administrāciju un skolas darbinieku arodbiedrību, vienošanās par sadarbību 

starp Baltinavas novada pašvaldību un skolas darbinieku arodbiedrību.  

Skolā strādā 19 pedagogi pamatdarbā (tai skaitā 1 skolotāja- bērna kopšanas 

atvaļinājumā), 5- blakusdarbā. 10 skolotāji Baltinavas vidusskolā strādā uz nepilnu slodzi. 9 

skolotāji ieguvuši 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, 4 skolotāji- 4. pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 7 skolotājiem ir maģistra grāds. Ir skolas medicīnas 

māsa, sākumskolēniem nodrošinātas logopēda nodarbības. Tehnisko darbinieku maksimālais 

skaits ziemā- 22, rudens un pavasara sezonā mācību gada laikā- 17, vasaras periodā- 11.  
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2013. gada pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolai ir 127217 LVL (neskaitot 

skolēnu ēdināšanas izdevumus). Valsts mērķdotācijas finansējums ir pedagogu darba atlīdzībai, 

interešu izglītībai, pirmsskolas bērnu apmācībai, mācību grāmatu iegādei un 1. un 2. klases 

skolēnu ēdināšanai.  

Skolā ir jauna sporta halle (atklāta 2008. gadā), ERAF projekta „Materiālās bāzes 

nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Baltinavas vidusskolā” rezultātā (2010. g.) 

renovēti, modernizēti un aprīkoti fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabineti. Skolā ir 

visi nepieciešamie mācību kabineti un to aprīkojums, bibliotēka ar lasītavu, kapela, medicīnas 

māsas kabinets, datorklase, kas pieejama arī pēc stundām, aušanas darbnīcas, kokapstrādes 

darbnīcas (realizējot biedrības „Sukrums” projektu, skolas kokapstrādes darbnīcas nodrošinātas 

ar jauniem darbgaldiem). Visās mācību telpās ierīkots pastāvīgs interneta pieslēgums. 

 2013. gadā skolā īstenoti vairāki projekti, paplašinot skolas piedāvājumu klāstu un 

piesaistot papildus finansējumu: 

- SFL projekts „Paaudţu centra izveide Baltinavas novadā” ; 

- SFL projekts „Paaudţu centra ģimeņu skola”; 

- SFL projekts „Baltinavas vidusskolas teritorijas zaļās zonas pilnveide” 

(projekta iesniedzējs- biedrība „Sukrums”); 

- Nīderlandes KNHM fonda projekts „Solu izgatavošana Baltinavas 

vidusskolas ēdamzālei” (projekta iesniedzējs- biedrība „Sukrums”); 

Skola iesaistījusies ES līdzfinansētajā LAD programmā „Skolas auglis” (pamatskolas 

posma klašu skolēni saņēma ābolus). 

Baltinavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas visiem skolēniem (1. un 2. klases 

skolēnu pusdienas apmaksā valsts). Ziemas periodā darbojas skolas internāts. Pašvaldība sedz 

internātā dzīvojošo bērnu ēdināšanas un uzturēšanas izdevumus. Pašvaldības autobuss ved skolēnus uz 

skolu un atpakaļ tajos maršrutos, kur nevar izmantot sabiedrisko transportu. Skolēniem, kas uz skolu un 

no skolas brauc ar sabiedrisko transportu, pašvaldība apmaksā autobusa biļetes. Pašvaldība materiāli 

atbalstījusi skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās.  

2013. gada decembrī Baltinavas vidusskolā ir 128 izglītojamie, no tiem 114 no 

Baltinavas novada, 10 no Balvu novada Brieţuciema pagasta, 4 skolēnu deklarētā dzīvesvieta ir 

citās pašvaldībās. 2013. gadā 9. klasi absolvējuši un pamatizglītības apliecības saņēmuši 12 

skolēni, 12. klasi absolvējuši un vidējās izglītības atestātu saņēmuši 13 absolventi. Labi rezultāti 

centralizētajos eksāmenos- 2013. gadā Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā lauku vidusskolu 

grupā Baltinavas v-skola starp 98 skolām pēc CE ierindota 10. vietā valstī. 2013. gadā Baltinavas 

v-skolas skolēni ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu starpnovadu, reģiona līmeņa 

olimpiādēs, izvirzīti dalībai un startējuši valsts posma olimpiādēs. Komandu sporta spēlēs 

(volejbolā, basketbolā, futbolā, hokejā, tautas bumbā) daţādās vecuma grupās skola ieguvusi 

godalgotas vietas starpnovadu posmā un Latgales reģionā. Volejbolā „Lāses kausa” sacensībās 

Baltinavas vidusskolas vecākās grupas zēni ieguvuši 3. vietu valstī. 

Skolā darbojas 13 interešu izglītības pulciņi- 1.-4. klašu koris, 5.-9. klašu koris, vokālais 

ansamblis „Vērmelīte”, 1.-4. klašu deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs, vizuālās mākslas, 

floristikas, kokapstrādes, tekstilmākslas, sporta spēļu pulciņi 5.- 9. klasei un 10. – 12. klasei, 

mazpulks, pulciņš „Latgale- zeme, tauta, valoda”. Bagātas ārpusstundu pasākumu tradīcijas- 

Zinību diena, dzejas dienas, rudens kompozīciju izstādes, tūrisma diena- velobrauciens, drošības 

dienas un tikšanās ar policijas darbiniekiem, 18. novembra valsts svētku pasākumi, Lāčplēša 

dienas lāpu gājiens, konkursi un vīru spēka cīņas, tikšanās ar Valsts robeţsardzes pārstāvjiem, 

Adventes svecītes iedegšana un Adventa laika labdarības akcijas, Ziemassvētki, Aizgavēņi u.c. 

gadskārtu svētki, erudīcijas konkursi, sporta sacensības starp klasēm, „jautrie starti”, projektu 

nedēļa, Ţetonu vakars- absolventu salidojums, vidusskolēnu brauciens uz izstādi „Skola 2013” 

Ķīpsalā, „ēnu dienas”, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem skolā u.c. karjeras izglītības pasākumi, 

„dziedošie starpbrīţi”, raibā nedēļa, pavasara talka, piedalīšanās modes skatēs, Mātes dienai 

veltīts skolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts, pēdējā zvana svētki, 9. un 12. klašu 

izlaidumi, mācību ekskursijas un pārgājieni.  
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Informācija sabiedrībai par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapas 

www.baltinava.lv Baltinavas vidusskolas sadaļā. Informācija par skolu tiek publicēta arī 

Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns” un reģionālajā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”. Skolēnu 

padome izdod Baltinavas vidusskolas informatīvo izdevumu „Skolas Soma” (redaktore Beāte 

Graudumniece). 

 

1. Kopējais pedagogu skaits:  20 pamatdarbā, 5- blakusdarbā 

2. Amata vienību ( darba likmju skaits): 24,319  

    tai skaitā:  

            * valsts budţeta dotācija (pamattarifikācija) - 22,473 

            * valsts budţeta dotācija pirmsskolas izglītībai  - 0,752 

            * valsts budţeta dotācija interešu izglītībai – 1,094 

               

3. Darbinieku izglītības līmeņa raksturojums: 

            Visiem 25 pedagogiem – augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem 6 maģistri 

4. Darbinieku kadru mainība: 

               2013.gadā  pieņemts darbā 1 pedagoģiskais darbinieks 

5. Personāla skaita sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām: 

               Sievietes: 21 

               Vīrieši: 4 

      Vecums: 

              25 – 29 gadi: 1 

              30 – 34 gadi: 0 

              35 – 39 gadi: 4 

              40 – 44 gadi: 4 

              45 – 49 gadi: 6 

              50 – 54 gadi: 5 

              55 – 59 gadi: 1 

              60 – 64 gadi: 2 

              65 un vecāki: 2 

 

       

Vasarā: 

1. Kopējais darbinieku skaits: 11 

2. Amata vienību skaits: 11  

3. Darbinieku izglītības līmeņa raksturojums 

Pamatizglītība – 3 

Vidējā izglītība – 3 

Profesionāli tehniskā – 3 

Vidējā speciālā - 2 

4. Kadru mainība- 0 

5. Personāla skaita sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām: 

Sievietes: 6 

Vīrieši: 5 

 

Vecums: 

              25 – 29 gadi: 0 

              30 – 34 gadi: 0 

              35 – 39 gadi: 1 

http://www.baltinava.lv/


15 |  

              40 – 44 gadi: 5 

              45 – 49 gadi: 1 

              50 – 54 gadi: 2 

              55 – 59 gadi: 1 

              60 – 64 gadi: 1 

              65 un vecāki: 0 

Mācību gada laikā- rudenī/pavasarī: 

1. Kopējais darbinieku skaits: 17 

2. Amata vienību skaits: 16  

3. Darbinieku izglītības līmeņa raksturojums 

Pamatizglītība – 4 

Vidējā izglītība – 4 

Profesionāli tehniskā – 4 

Vidējā speciālā – 4 

Augstākā - 1 

4. Kadru mainība- 0 

5. Personāla skaita sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām: 

Sievietes: 12 

Vīrieši: 5 

 

Vecums: 

              25 – 29 gadi: 0 

              30 – 34 gadi: 2 

              35 – 39 gadi: 2 

              40 – 44 gadi: 6 

              45 – 49 gadi: 1 

              50 – 54 gadi: 4 

              55 – 59 gadi: 1 

              60 – 64 gadi: 1 

              65 un vecāki: 0 

 

Ziemas sezonā (maksimālais tehn. darbinieku skaits): 

1. Kopējais darbinieku skaits: 22 

2. Amata vienību skaits: 21  

3. Darbinieku izglītības līmeņa raksturojums 

Pamatizglītība – 5 

Vidējā izglītība – 6 

Profesionāli tehniskā – 4 

Vidējā speciālā – 5 

Augstākā - 2 

4. Kadru mainība 

5. Personāla skaita sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām: 

Sievietes: 13 

Vīrieši: 9 

 

Vecums: 

              25 – 29 gadi: 0 

              30 – 34 gadi: 2 

              35 – 39 gadi: 2 

              40 – 44 gadi: 8 

              45 – 49 gadi: 2 

              50 – 54 gadi: 4 
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              55 – 59 gadi: 2 

              60 – 64 gadi: 2 

              65 un vecāki: 0 

 

ir Baltinavas novada Domes 

dibināta izglītības iestāde. 2013. gadā skolai tika nomainīts nosaukums, izņemot vārdu 

„speciālā”, tādējādi mazinot diskriminējošu attieksmi uz izglītojamo dzīves kvalitāti sabiedrībā. 

Skolā realizē speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 21015811, 21015911), 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmas- 

Kokizstrādājumu izgatavošana (kods 2254304) Galdnieka palīga specialitātē, Ēdināšanas 

pakalpojumi (kods 2281102) Pavāra palīga specialitātē. 2013. gadā tika licencētas vēl trīs 

programmas, tiek īstenotas divas- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711) un vispārējās pirmskolas izglītības programma 

(kods 01011111). Skolēniem vienlaicīgi nodrošināta diennakts aprūpe un audzināšana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu 

pamatizglītības apguvei, veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un profesionālas pamatizglītības 

standartos, profesiju standartos noteikto izglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu atbilstoši 

skolēnu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. 

2013.gada pirmajā pusgadā turpinājām īstenot 2012./2013.mācību gadam izvirzītās darba 

prioritātes- standarta prasību īstenošana Latvijas vēsturē 7. klasē; darba organizēšanas 

apvienotajās klasēs pieredzes apkopošana, skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšana latviešu 

valodā, akcentējot lasītprasmes apguvi, skolēnu brīvā laika plānošana un organizēšana, pozitīvas 

sadarbības vides veicināšana, skolas fiziskās vides pilnveidošana, skolas darba pieredzes 

popularizēšana, skolas darba pašvērtēšana, darbinieku amata un darba aprakstu aktualizēšana. 

Uzsākot 2013./2014.mācību gadu kā darba prioritātes izvirzījām standarta prasību īstenošana 

Latvijas vēsturē un Pasaules vēsturē 8. klasei, mācību priekšmetu programmu aktualizēšana 

atbilstoši jaunajam pamatizglītības standartam, pirmskolas izglītības programmas īstenošana, 

vērtēšanas metoţu un vērtēšanas kvalitāte, skolēnu lasītprasmes uzlabošana, skolēnu pilsoniskā 

un patriotiskā audzināšana, pozitīvas sadarbības vides veicināšana, skolas fiziskās vides 
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pilnveidošana, skolas darba pieredzes popularizēšana, skolas darba pašvērtēšana un jauna 

attīstības plāna izstrādāšana, pakārtojot konkrētus darba uzdevumus katrā no prioritātēm. 

Izglītības procesa nodrošināšanai skolā darbojas skolas padome, pedagoģiskā padome, 

metodiskā padome, skolēnu padome, atbalsta centrs, četras metodiskās komisijas. 

2013. gadā skolā strādāja 30 pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Amata likmju skaits: 

tehniskie darbinieki- 19,4 likmes, pedagoģiskie darbinieki- 36,23 likmes. Visiem darbiniekiem ir 

darba pienākumu veikšanai atbilstoša izglītība. Kadru mainība: decembrī izveidota skolotāja 

palīga amata vienība uz 0,7 likmēm, pieņemta  uz laiku grāmatvede ( aizvieto grāmatvedi bērna 

kopšanas atvaļinājuma laikā), un uz laiku bija pieņemta apkopēja, kas aizvietoja apkopēju 

ilgstošas slimošanas laikā. Vecums līdz 25 gadi: sievietes 1; vīrieši 0; vecums 26-45: sievietes 24 

( + 2 sievietes atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā); vīrieši 4; vecums 46-62: sievietes 18; 

vīrieši 6. 

2013. gadā vidēji skolā mācījās 58 skolēni, t.sk. 7 bērni- bāreņi un bez vecāku gādības 

palikušie, 27 bērni - invalīdi.   

Skolas budţets 2013. gadā bija 331527 lati, ko veidoja mērķdotācija – 328028 lati un 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2321 lati, novada domes piešķirtais finansējums tehnisko 

darbinieku atvaļinājuma pabalstiem 1178 lati. Lielākā daļa no tā tika izlietota darbinieku 

atalgojumam- 217530 Ls, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 53445 Ls, 

pakalpojumu apmaksai 15249 Ls, materiālu un resursu, inventāra iegādei- 48743 Ls, izdevumi 

kapitālieguldījumiem- 1981 Ls.  

2013. gadā skolēniem skolā bija iespēja apmeklēt 15 daţāda veida ārpusstundu 

nodarbības. Gada laikā skolēni aktīvi piedalījās daţādos, gan speciālajām skolām, gan 

vispārizglītojošām skolām organizētajos pasākumos- izstādēs, skatēs, konkursos, sporta 

sacensībās, gūstot ļoti labus rezultātus. Četriem skolas skolēniem bija iespēja Latvijas speciālās 

olimpiādes izlases sastāvā piedalīties basketbola un futbola sacensībās ārzemēs. Katru mēnesi 

skolā tiek izdota avīze „Skolas vēstis”, kur tiek atspoguļota aktuālā informācija par skolas darba 

aktivitātēm, šī avīze ir pieejama arī Baltinavas novada mājas lapā. 

2013. gadā turpinājām darbu pie skolas fiziskās vides sakopšanas un labiekārtošanas. 

Gada laikā tika izremontētas vairākas telpas- pirmā stāva gaitenis, pirmsskolas izglītības bērnu 

mācību telpa, guļamtelpa un sanitārā telpa, nojaukts saimniecības šķūnis, veikts sīkais 

kosmētiskais remonts vairākās internāta telpās, skolas kāpņu telpās. Visus remontdarbus skolā 

veic skolas tehniskais personāls. Skolas kurinātavā tika atjaunota ūdens mīkstināšanas iekārta. 

Liels atbalsts remontmateriālu iegādei arī pagājušajā gadā tika saņemts no Latvijas bērnu bāreņu 

fonda. 

2013.gada nogalē skolā tika īstenots Latvijas Šveices sadarbības programmas 

individuālais projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs”, kura rezultātā skolā uzstādīja automātisko  balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas 

avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas. 

Skolā darbojas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā  reģistrēts 

Veselības punkts, Pārtikas  un veterinārijas dienestā reģistrēta ēdnīca, ir autonoma ūdensapgāde, 

katlu māja, veļas māja. Skolas rīcībā ir 12 vietīgs pasaţieru mikroautobuss FIAT, traktors T-40, 

vieglā automašīna MAZDA 626. 

 

 ir Baltinavas novada pašvaldības 

dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu 

īstenošanai. Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir reģistrēta izglītības iestāţu reģistrā ar 

numuru 4274902267. 

Skola un izglītības programmas akreditētas 2008. gadā uz maksimālo laiku- līdz 2014. 

gada 2. aprīlim.  

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanu. 
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Atbilstoši skolas nolikumam skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome, 

skolas padome. Noslēgts koplīgums starp Baltinavas novada domi, Baltinavas Mūzikas un 

mākslas skolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem. 

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā mācās 100 audzēkņu no Baltinavas, Viļakas, Balvu 

novadiem. 50 audzēkņu apgūst instrumentu spēli, 50 apgūst mākslas programmas. 

Skola īsteno 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01 „Taustiņinstrumentu spēle-

Klavierspēle”, 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 02 „Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”, 

6-gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01„Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle”, 6-

gadīgas programmas ar kodu 20V 212 03 „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas spēle”, „Pūšamo 

instrumentu spēle- Klarnetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Saksofona spēle”, „Pūšamo 

instrumentu spēle- Fagota spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Trompetes spēle”, „Pūšamo 

instrumentu spēle- Eifonija spēle”, 7-gadīgu programmu ar kodu 20V211 00„Vizuāli plastiskā 

māksla”. 

Skolā strādā 11 pedagogi, pamatdarbā 3, blakusdarbā 8. Visiem pedagogiem ir augstākā 

izglītība, četriem maģistra grāds. Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki, 1 likme lietvedis, 04, 

likmes bibliotekārs, 1 likme apkopējs, 0,6 likmes deţurants. 3 likmes sezonas kurinātāji.  

Skolas pedagogi un darbinieki regulāri papildina savas zināšanas daţādos kursos un 

semināros. 2013. gadā apmeklējuši 64 stundu II Starptautiskajos jauno pianistu meistarkursus 

Daugavpilī, piedalījušies meistarklasē- „Daţādi saksofona spēles tehnikas paņēmieni XXI gs. 

mūzikas interpretācijā”, Jāņa Retenā un tubu kvarteta Magic 4 meistarklasē. Apmeklējuši 36 

stundu kursus „Mūzikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide un 

prasmju atjaunošana”,12 stundu programmu „Akordeons 21. gadsimtā”, „Produktīva pieeja 

pedagogu tiesību ievērošanā darbā ar skolēniem”. 72- stundu programmu – skolotāju –mentoru 

profesionālā pilnveide. Piedalījušies mūzikas skolotāju 8 stundu meistardarbnīcās, „Darbs pie 

brīvā toņa veidošanas vokālajā mūzikā”, „ Dekoratīvu auduma ziedu izgatavošanas 

meistardarbnīcās- 8 stundas, Tekstilmozaīkas darbnīcās, „Darbs ar bērniem ar atkarības un 

uzvedības traucējumiem”- 30 stundas, „Prātīgas un neprātīgas idejas daţādu svētku, pasākumu 

organizēšanā un to vizuālā noformēšanā”-6 stundas, dokumentu izstrādāšana un noformēšana 

atbilstoši „Dokumentu juridiskā spēka likumam” un MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība ”- 8stundas  

. Grāmatvedība ir pārcelta uz novadu. Kā katrai izglītības iestādei Baltinavas 

mūzikas un mākslas skolai ir sava tāme, pēc kuras vadoties skola var tērēt paredzētos līdzekļus.  

 2013.gadā kopējie ieņēmumi 69 669 Ls, to skaitā dotācija pedagogu algām 36 331 Ls, 

finansējums no pagasta 33 338. 
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2013. gadā skola piedalījās Rietumu bankas labdarības fonda projektā „Jauno mūziķu 

profesionālo prasmju pilnveidošana ”- Kates Slišanes klarnetes spēles profesionālo iemaņu 

pilnveide un attīstība, kā rezultātā saņēmām 391,86 Ls  

Mācību līdzekļi skolas bibliotēkā iegādāti ļoti minimāli. Ir papildināta materiāli tehniskā 

bāze- iegādāts pianīns „Weibach”, datortehnikas komplekts. 2013. gadā skolā ir renovētas 

papildus divas telpas, kas paredzētas mācību priekšmetam „Veidošana” un „Gleznošana”. 

Iegādāts inventārs telpu aprīkojumam.  

Ir izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem, novadu pašvaldībām, vispārizglītojošajām 

mācību iestādēm, kuru bērni mācās mūsu skolā. 

Apgūstot galvenās mākslas, mūzikas pamatzināšanas Baltinavas Mūzikas un mākslas 

skola ir izpildījusi skolas mācību un audzināšanas plānu 2013. gadā. 

Janvārī skolēni apmeklēja LNO operu „Mazais skursteņslauķis”, ņēma dalību latgaliešu 

danču vakarā ar Upīte folkloras kopu, literāri muzikālajā pasākumā, kas veltīts Jāzepa Vītola 150 

gadadienai. Noorganizēts saksofonistu kvarteta koncerts „Gadsimtu mozāīka”, noorganizēts 6. 

martā koncerts „Ieskandinot pavasari”, pūtēju orķestris kuplinājis Lieldienu svēto Misi Romas 

katoļu baznīcā Baltinavā. Skolas kapela piedalījusies Kūkovas novada tautiskās muzicēšanas 

svētkos Upītē, sadraudzības koncerts Viļakā „Stīgas lai skan”. Aprīlī skolā notika Rēzeknes 

mūzikas vidusskolas prezentācijas koncerts. Septembrī skola ņēma dalību tēvu dienas pasākumā 

Baltinavā, kapela piedalījās Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa jubilejas pasākumā, orķestris 

piedalījās koncertā Upītē „Obeļdorzs”. Audzēkņi ņēma dalību dzejas dienu pasākumā Baltinavā, 

skolotāju dienas pasākumā, garīgās mūzikas koncertā Balkānos un Baltinavā, Lāčplēša dienas 

pasākumā, Latvijas gadadienai veltītajā pasākumā Baltinavas KN. Noorganizēts skolā koncerts, 

kas veltīts Latvijas 85 gadadienai, kā arī Zanes Ludborţas mūzikas skolas akordeonistu orķestra 

koncerts. Audzēkņi piedalījās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas rīkotajā Adventes 

ieskaņas koncertā. Notika svinīga Adventes svecīšu iedegšana skolā, kā arī trešās Adventes 

svecītes iedegšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā. noorganizēts tradicionālais Ziemassvētku 

ieskaņas koncerts Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā. Skolēni apmeklēja LNSO koncertu 

„LeNelssons Ziemassvētkos” Rēzeknē vēstniecībā „Gors”. 

Mākslas programmas audzēkņu darbi tika izstādīti Baltinavas novada, Brieţuciema, 

Rekavas, bibliotēkās, skolās, novada muzejā, Baltinavas KN, Rekavas KN, Brieţuciema KN, 

BMMS tradicionālo svētku noformējums skolas logiem un gaitenim.. JUNESKO mantojuma 

nedēļas ietvaros audzēkņi piedalījās plenēra izstādes atklāšanā „Aglonas bazilika” un tikšanās ar 

priesteri Staņislavu Prikuli, iepazinās ar novadnieka M. Putniņa daiļradi un gleznoja 

reprodukcijas, kā rezultātā tapa izstāde, kura tika izlikta Baltinavas muzejā. Noorganizēta 

tikšanās ar mākslinieci Vēsmu Ušpeli. Mākslas dienu ietvaros skolā tika izstādīti Balvu mākslas 

skolas audzēkņu darbi.. Audzēkņi piedalījušies darbnīcās „Satiec savu meistaru.” 2013. gadā 

piedalījušie valsts konkursā mācību priekšmetā „Mākslas valodas pamati”, piedalījušies Čehijas 

vēstniecības organizētajā starptautiskajā konkursā „Lidice- 2012”, iegūta atzinība III 

Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Putnu pasaule”, starptautiskajā konkursā Ludzā 

„Tavas sirds mīlestības māja” iegūta 3. vieta un atzinība, noorganizētas tēlniecības darbnīca 

„Dziesmu svētku ceļš”. 

Mūzikas programmu audzēkņi piedalījušies Klavierspēles „Jaunais pianists” konkursā 

Rēzeknē iegūta Atzinība, Latgales jauno pianistu konkursā Balvos 3 vieta, J.Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolas reģiona akordeonistu solistu konkursā 3 vieta, Latgales novada 

pūšaminstrumentu spēles konkursā Rēzeknē 3. vieta. Pūtēju orķestris piedalījās XXV Vispārējo 

latviešu dziesmu un XV deju svētku pūtēju orķestru skatē Rēzeknē par tiesībām piedalīties 

svētkos Rīgā. Skolas kapela saņēma II pakāpes diplomu tradicionālās muzicēšanas konkursā 

„Klaberjakte-2013” Rīgā.  

Skolas audzēkņi un pedagogi veiksmīgi sevi apliecināja XI Ziemeļlatgales mūzikas skolu 

festivālā Viļakā Vasarā skolēni un pedagogi piedalījās tradicionālās muzicēšanas 

meistardarbnīcās, kuras vadīja etnomuzikoloģe Liene Brence. Mūsu skolas audzēkņi kuplina arī 

savu novadu un pagastu pasākumus.  



20 |  

Skolas pūtēju orķestris, skolas pedagogi aktīvi 2013. gada vasarā piedalījās XXV 

Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. Skolas audzēkņu radošo tēlniecības 

darbnīcu „Dziesmusvētku ceļš ” darbi „Slavenākās Rīgas celtnes ” tika izvietoti t/c Rīga no 

26.06.13. līdz 27.07.13. 

2013.gadā skolu absolvēja 4 audzēkņi, 2 audzēkņi programmā „Taustiņinstrumentu 

spēle- Klavierspēle”, 1 audzēknis programmā „Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”, 1 audzēknis 

programmā „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas spēle”. 

Daudzi mūsu skolas audzēkņi turpina tālāk profesionālo izglītību Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolā, Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā Rīgā, Rīgas Dizaina vidusskolā, kā arī 

turpina iegūt augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas valsts mūzikas akadēmijā, Daugavpils 

Universitātē, Rīgas izglītības un vadības augstskolā. 

Cieša sadarbība skolai izveidojusies ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu. 

Regulāri vidusskolas audzēkņi sniedz koncertus mūsu skolā. Novembrī notika tikšanās ar 

Rēzeknes Augstskolas lektori- psiholoģi Ritu Orsku. 

 

 ir Baltinavas novada 

pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu (kods: 

01011111, licences Nr. V-3678). Iestāde reģistrēta izglītības iestāţu reģistrā ar numuru 

4201902011. Iestāde strādā 5 dienas nedēļā no 8.00 līdz 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnus 

pamatizglītības programmu apgūšanai, attīstot katra bērna garīgo, fizisko un sociālo aktivitāti, 

ietverot katra bērna individualitātes veidošanu, spēju un talantu pilnveidošanu un veselības 

nostiprināšanu. 

Iestādē strādā 8 darbinieki: vadītāja, 2 pirmsskolas izglītības skolotājas, pirmsskolas 

izglītības mūzikas skolotāja, skolotāja logopēde, 2 skolotāja palīgi, pavāre. Pirmsskolas izglītības 

skolotājas strādā pamatdarbā, mūzikas skolotāja un skolotāja logopēde - blakusdarbā. Uz apkures 

sezonas laiku darbā tiek pieņemti 3 kurinātāji uz 7 mēnešiem un 1 kurinātājs uz 4 mēnešiem. 

Visiem iestādē strādājošajiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, regulāri tiek 

papildinātas zināšanas, apmeklējot daţādus kursus un seminārus. 2013. gadā skolotājas 

apmeklēja Valsts izglītības satura centra organizētos kursus „Pirmsskolas izglītības pedagogu 
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profesionālo kompetenču pilnveide”, Balvu Valsts ģimnāzijas organizēto radošo semināru par 

svētku un pasākumu organizēšanu.  

Iestāde ir iesaistījusies arī eTwining projektā. 

Notiek aktīva sadarbība ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, kā 

rezultātā vadītāja un skolotājas aktīvi piedalās starpnovadu pirmsskolas metodiskās apvienības 

darbā. Tiek apmeklēti pirmsskolas metodiskās apvienības organizētie pieredzes apmaiņas 

pasākumi, lekcijas. Maijā iestādes komanda piedalījās starpnovadu pirmskolas darbinieku sporta 

svētkos Bērzkalnē.  

2013. gadā iestādi apmeklēja 20 bērni vecumā no 1,5 līdz 5 gadu vecumam. Darbojas 2 

bērnu grupas: 

 piecgadīgo bērnu grupa -5 bērni; 

 jaukta vecuma grupa – 15 bērni. 

Visi bērni, kuri apmeklē iestādi, ir deklarēti Baltinavas novadā. 

Lielākie pasākumi iestādē norisinās ar aktīvu vecāku līdzdalību. Bērni kopā ar 

audzinātājām un vecākiem gatavojas raţas svētkiem, Latvijas dzimšanas dienai, 

Ziemassvētkiem, Meteņiem, Lieldienām, Mātes dienai, izlaidumam. Kopa ar vecākiem regulāri 

tiek veidotas daţādas izstādes. Oktobrī tika organizētā izstāde „Rudens lapu pārvērtības”, 

novembrī vecāki kopa ar bērniem veica pētniecisku darbu, ka rezultātā tapa izstāde „Ko nozīmē 

mans vārds”. Novembrī tika organizēts pasākumu cikls veltīts Latvijas 95. gadadienai, kas 

noslēdzās ar komplekso nodarbību „Ceļojums pa Latviju”. Decembrī notika radošās darbnīcas, 

kuru laikā bērni kopā ar vecākiem un skolotājām no daţādiem materiāliem veidoja eglītes. 

Bērni piedalās arī starpnovadu organizētajos pasākumos. Oktobrī bērni piedalījās 

starpnovadu zīmējumu konkursā „Latvija bērnu acīm”. 

Iestādes gada budţets 2013. gadā - 32947 Ls. No valsts budţeta tiek finansēta darba alga 

skolotājai, kura strādā ar piecgadīgajiem bērniem. 

 Darbinieku skaits - 8: vadītāja, 2 pirmsskolas izglītības skolotājas, skolotāja logopēde, 

mūzikas skolotāja, 2 skolotāja palīgi, pavāre. Apkures sezonas laikā papildus strādā 4 kurinātāji. 

Amata vietas -8. Visam pedagoģiskajam personālam ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Pamatā 

strādā ilggadēji darbinieki ( izņemot pirmsskolas mūzikas skolotāju, kura strādā pirmo gadu). 

Vecums Sievietes Vīrieši Kopā 

līdz 25  0  0 

26 - 45 3  3 

46 – 62 5  5 

 

 
Baltinavas novada bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura veic Baltinavas novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo 

apkalpošanu. 

Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisko 

pieejamību un tās izmantošanu visiem interesentiem un lietotājiem.  

Misija – veikt iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību ikvienam 

iedzīvotājam un veicināt radošas kultūrvides attīstību Baltinavas novadā, lielu vērību piegrieţot 

novadpētniecībai. 

Funkcijas – bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, iespieddarbu iegāde, sistematizēšana 

un uzglabāšana, novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana, daudzpusīgas informācijas 

pieejamības nodrošināšana, kultūrvides attīstīšana Baltinavas novadā, iedzīvotāju iesaistīšana 
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kultūras dzīves norisēs. Bibliotēka veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un 

sociālās funkcijas, aktīvi sadarbojoties ar pašvaldību un citām iestādēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas mērķis – nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmēt kultūras 

mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs ir gaidīts. 

Mērķauditorija – skolēn, pirmskolas vecuma bērni, studenti, iestāţu darbinieki, 

bezdarbnieki, maznodrošinātie, pensijas vecuma iedzīvotāji. Nākotnē liela vērība tiks piegriezta 

bērniem no nelabvēlīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, pirmskolas vecuma bērniem un 

viņu vecākiem. 

Bibliotēkas darba virzieni. 

1. Jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība. 

2. Mūţizglītība. 

 Darbs ar daţādām lietotāju grupām – izstrādājot un pielietojot daţādas programmas, 

uzziņu sniegšana, daţādu tehnoloģiju izmantošana darbā ar lasītājiem. 

  Kā bibliotēkas potenciālo klientu var minēt: Pirmskolas vecuma bērni; skolēni, studenti, 

pensionāri, bezdarbnieki, interneta lietotāji - kopā 338 lasītāji. Bibliotēkas lasītāju vecums ir no 5 

– 82 gadiem. No 7 – 18 gadiem bibliotēkā lasa -108 lasītāji, no 18 – 60 gadiem -192 lasītāji un 

virs 60 gadiem -38 lasītāji, pensionāri – 33.  

Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē, tā piedāvā plašu bezmaksas elektronisko 

resursu pieejamību un izmantošanu, piem., daudzas avīzes var lasīt internetā Lursoft laikrakstu 

bibliotēkā, kā arī visu par Latviju uzzināt datu bāzē „Letonika”.  

Svarīgs process krājuma komplektēšanā ir literatūras atlase un norakstīšana – 

rekomplektēšana. Bibliotēka to realizē: iegādājoties grāmatas par pašvaldības piešķirtajiem 

līdzekļiem „Zvaigznes” grāmatu veikalā Balvos un iepērkoties IK „Avots” izbraukuma 

tirdzniecībā. Grāmatu iegādei iztērēti 882 Ls, nopirktas 167 grāmatas, dāvinājums – 7, projekts -

66, LNB programma – 77, bezatlīdzībā nodoti - 66 izdevumi, pasūtīti preses izdevumi  – 487 Ls 

Apmeklētājiem ir pieejams grāmatu fonds, 19 daţādu nosaukumu preses izdevumi, 

lietotāju rīcībā ir 8 datori un bezmaksas internets, kā arī  pakalpojumi- printēt un kopēt. Daţāda 

vecuma un dzimuma bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem pieejams plašs uzziņu un daiļliteratūras 

klāsts. 

2013. gadā lietotājiem bibliotēkā sniegtas 310 uzziņas. Veicot uzziņu un informācijas 

darbu tiek izmantots bibliotēkas fonds, interneta resursi, kā arī bibliotēkā izveidotās tematiskās 

mapes, kuru skaits bibliotēkā ir 33. 
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Bibliotēka popularizējusi 43 tematiskās grāmatu izstādes (t. sk. jauno grāmatu izstādes). 

Popularizētas 8 skolēnu darbu izstādes (mākslas skolas skolēnu darbi), 3 rokdarbu izstādes. 

Bibliotēka noorganizējusi 6 tematiskus pasākumus, 3 iepazīšanās ekskursijas ar bibliotēku. 15.03. 

bija tikšanās ar LU sociālās atmiņas un identitātes pētnieku grupu. Tika prezentētas grāmatas 

„Divas puses” un „Kājāmgājējs karā”. Komunikācijas zinātnes doktorantes Laura Ardava, Klinta 

Ločmele, Aija Rozenšteine, Gita Siliņa un Laura Uzule savās prezentācijās aplūkoja šobrīd 

aktuālos Latvijas sociālās atmiņas un identitātes jautājumus. Pētnieces aptuveni 50 skolēnu, 

skolotāju un citu interesentu auditorijai ar daţādiem piemēriem raksturoja sociālās atmiņas 

jēdzienu un tā nozīmi Latvijas pagātnes izpratnē, pievērsās 16. marta kā pretrunīga datuma 

nozīmes izcelsmes skaidrojumam un mediju līdzdalībai “karojošās piemiņas” dienas 

konstruēšanā. Tāpat, tuvojoties 25. martam, uzmanība tika veltīta padomju deportāciju 

pieminēšanas analīzei. Visbeidzot, tikšanos noslēdza pētnieču atmiņstāsts par grāmatas „(Divas) 

puses: Latviešu kara stāsti” tapšanu un tās nozīmi, atgādinot, ka grāmata ir piedzīvojusi trīs 

izdevumus, Valmieras drāmas teātra aktieru un pašu pētnieku balsīs iemūţināta audiodiskā, kā arī 

šobrīd tiek tulkota krievu valodā. Skolēni vēstures stundās ar klausāmgrāmatu jau bija 

iepazinušies, bet kāds no pasākuma apmeklētājiem bija noklausījies Baltinavas novada bibliotēkā 

pieejamo eksemplāru.  

UNESCO nedēļas ietvaros 15. oktobrī notika pasākums „Svētceļojuma tradīcija Pasaulē, 

Latvijā, Baltinavā”, kurā piedalījās Baltinavas svētceļnieki (pārsvarā bija skolēni), Baltinavas 

Romas katoļu draudzes prāvests St. Prikulis. Pasākumā apskatījām mākslas skolas skolēnu 

zīmējumu izstādi bibliotēkā ”Aglonas bazilika”, katrs bērns sarunā ar prāvestu izstāstīja kāpēc 

tieši tādu darbu ir izveidojis, bija iespēja gūt zināšanas par svētceļojuma vēsturi, par to kā veicās 

baltinaviešiem savā pirmajā svētceļojumā. 

Bibliotēka piedalījās arī akcijā „Tautas grāmatu plaukts”. Lai gan informācijas 

plašsaziņas līdzekļos bija daudz, tomēr novada cilvēki, nesteidzās ar grāmatu dāvināšanu. Pēc 

vairākkārtējām pārrunām rezultāts tomēr, lai neliels bija. No Baltinavas 7 cilvēki dāvināja 

Gaismas pilij 11 grāmatas. 

Bibliotēka uzmanību pievērš latgaliešu kultūras mantojumam. Tiek vākti materiāli par 

etnogrāfisko ansambli un dramatisko ansambli „Palādas”. Vadītājas Anitas Ločmele un Antoņina 

Krakope. Tika izveidotas jaunas mapes par „Baltinavas medicīnas iestādēm´, „ p.s. Baltinava 

vēsturi”. 

Piedalījos projektā „Bērnu –jauniešu un vecāku ţūrija” jau devīto reizi. Pēc projekta 

„Skola kā kopienas resurss” Baltinavas paaudţu centrā pulcējāmies vēstures darbnīcā, lai pētītu 

Baltinavas novada vēsturi. Noklausījāmies daudzus atmiņu stāstījumus, iedzīvotāji nesa 

fotogrāfijas, kuras tika ieskenētas, lai nākamās paaudzes varētu šo mantojumu izmantot. 

Apkopotie materiāli uz planšetēm bija skatāmi arī izstādē bibliotēkā. 

Bibliotēkā par pašvaldības budţeta līdzekļiem iegādāti nomainīti grāmatu plaukti par 

kopējo summu -965 Ls. 

 

 
Baltinavas novada muzejs (BPM) ir Baltinavas pašvaldības pakļautības iestāde. 

Baltinavas novada muzeja darbības pamats ir Baltinavas pagasta padomes apstiprināts nolikums 

(19.11.09. Sēdes protokols Nr.9&7. Baltinavas novada muzejs dibināts 1996.gadā. 

Apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1997. gada 28. maijā.  

Baltinavas novada muzeja misija ir - vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt garīgās un 

materiālās kultūras vēstures Baltinavas pagastā. Celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt 

iedzīvotājus dot savu ieguldījumu pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm, 

izglītot jauno paaudzi turēt cieņā sava pagasta kultūras tradīcijas, materiālās un garīgās kultūras 

vērtības  

Baltinavas novada muzejam ir četri darbības pamatvirzieni: 

1. Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana; 
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2. Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz krājumu 

un citiem avotiem;  

3. Muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības 

nodrošināšana un popularizēšana; 

4. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. 

Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas pagasta vēstures izpēte, popularizēšana un 

vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. Muzejā krājumā ir pagasta 

iedzīvotāju nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojošie sadzīves priekšmeti un darba rīki, 

iespieddarbi, dokumenti, fotogrāfijas, naudaszīmes, etnogrāfiskie priekšmeti un vietējo 

mākslinieku gleznas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltinavas novada muzejā skatāma ekspozīcija par pagasta vēsturi, ievērojamākajiem 

novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. 

Muzejā regulāri tiek rīkotas daţādas izstādes, tikšanās ar izstāţu autoriem, tematiski 

pasākumi, meistardarbnīcas, sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem 

un studentiem, izstrādājot pētnieciskos, kursa un bakalaura darbus par Baltinavas novada vēsturi 

Tālākiem apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa Baltinavas ciematu – Baltinavas 

parks- muzejs – tiesas nams – Baltinavas pareizticīgo baznīca – Baltinavas Romas katoļu baznīca 

Baltinavas novada muzejā var apskatīt daţādas maināmās izstādes, jo galvenā 

mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji un visu pagasta skolu skolēni. Izstāţu laikā ir iespēja tikties 

ar izstāţu autoriem, notiek daţādi tematiski pasākumi, meistardarbnīcas, sniegtas konsultācijas, 

zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot pētnieciskos, kursa un 

bakalaura darbus par Baltinavas novada vēsturi 

Tālākiem apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa Baltinavas ciematu. 

2013. gads Baltinavas muzejam ir bijis bagāts ar daţādām aktivitātēm. Gada sākumā 

muzeja apmeklētājiem bija iespēja skatīt Vēsmas Ušpeles gleznu un Aivara Ušpeļa podu izstādi. 

Darbus bija iespēja arī iegādāties.  

18. maijā norisinājās akcija Muzeju nakts, kuras devīze bija „Zaļā krāsa – meţs”. Pirmo 

gadu akcijā piedalījās arī Baltinavas novada muzejs. 

Muzeju nakti atklāja Marijas Račkovskas fotoizstāde „Dabas elpa”. Apmeklētāji varēja 

iepazīties gan ar pašu mākslinieci, gan aplūkot spilgtākos foto mirkļus no mākslinieces portfolio. 

Apmeklētāji varēja pārbaudīt savu zināšanu krātuvi par sēņu, augu un dzīvnieku daudzveidību, 

pēc lapu herbārijiem atpazīt koku sugas, risināt mīklas un lasīt ticējumus, kuri atklāj, ko mums 
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vēsta daţādas koku un dzīvnieku „izdarības”. Tāpat bija iespēja pielikt savu roku Muzeju nakts 

lakata darināšanā. 

Tāpat jau vairākus gadus muzejs piedalījās pasākumā „Satiec savu meistaru”. Pasākumā 

uzsvars tika likts uz sava novada priekšautiem. Tos varēja aplūkot izstādē, gan dzirdēt stāstījumu 

no meistariem par to darināšanu un vēsturi. 

UNESCO nedēļas ietvaros 14.oktobrī muzejā notika Tradicionālo lupatu deķu 

darināšana. Pasākuma gaitā dalībnieki un citi interesenti guva informāciju par UNESCO 

aktivitātēm, pētīja muzeja krājumā esošos lupatu deķus un aktīvi līdzdarbojās lupatu deķu 

darināšanā. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā 17.oktobrī notika pasākums, kas veltīts bija 

Magnusa Putniņa daiļradei. Audzēkņiem muzejā bija iespēja skatīt M.Putniņa gleznu izstādi, 

uzzināt par viņa dzīves gājumu un paveikto. 

2013. gadā muzejā bija apskatāmas 10 maināmās izstādes, no tām pārskata periodā 

atklātas 9 izstādes. Muzeja krājums papildināts ar 70 jaunām krājuma vienībām. Muzeja 

pamatekspozīcijās ir apskatāmas 350 krājuma vienības. 6 krājuma vienības ir deponētas uz 

Rēzeknes kultūrvēstures muzeju ekspozīcijā „Ziemeļlatgales keramika”.  

Nacionālajā muzeja kopkatalogā ievadītas 150 krājuma vienības. Muzeju apmeklējuši 

1074 apmeklētāji, novadītas 15 ekskursijas pa Baltinavas ciematu. 

2013.gada pašvaldības finansējums 8924Ls, VKKF finansējums – 490 Ls. Muzejā strādā 

viens darbinieks. 

 

 
Baltinavas kultūras nams atrodas Baltinavas novada pašvaldības pakļautībā un sniedz 

iespēju novada iedzīvotājiem apmeklēt daţāda veida kultūras pasākumus savas pašvaldības 

teritorijā. Pasākumi pārsvarā notiek kultūras namā, bet vasaras sezonā – arī parka estrādē. 

Kultūras nama darbības galvenie mērķi, uzdevumi un prioritātes: 

 nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu visām mērķauditorijām; 

 piesaistīt vairāk pasākumu apmeklētājus; 

 rūpēties par pasākumu kvalitāti, sekmēt to skaitlisko pieaugumu; 

 atbalstīt novada pašdarbības kolektīvus; 

 veicināt vietējo latgalisko tradīciju, valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu un to 

popularizēšanu ārpus novada robeţām.  

Baltinavas kultūras namam ir piesaistīti 9 pašdarbības kolektīvi: 

 Baltinavas novada amatierteātris „Palādas”; 

 Baltinavas novada audēju pulciņš; 

 Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis; 

 Baltinavas novada jauktais koris; 

 Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs; 

 Baltinavas novada lauku kapela;  

 Baltinavas novada pūtēju orķestris; 

 Baltinavas novada senioru deju kopa „Gaspaţa”;  

 Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis. 

Baltinavas kultūras namā ir nodarbinātas deviņas personas – kultūras nama vadītāja, 

apkopēja, un septiņi pašdarbības kolektīvu vadītāji. Gandrīz visiem darbiniekiem ir augstākā 

izglītība, lielākais vairums nodarbināto ir sievietes, vidējais darbinieku vecums – aptuveni 45 

gadi.  

Kultūras namam finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budţeta līdzekļiem, papildus 

līdzekļi tiek piesaistīti, rīkojot maksas pasākumus, kā arī piedaloties daţādos konkursos.  
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Kopumā 2013. gadā Baltinavā ir notikuši 32 kultūras pasākumi – 28 bezmaksas un 4 

maksas. Lielākais apmeklētāju skaits parasti vērojams valsts un gadskārtu svētkos (Lieldienas, 

Līgo svētki, Ziemassvētku un Jaungada pasākumi, Proklamēšanas diena, novada svētki) – 210 - 

350 apmeklētāji; Baltinavas vidusskolas rīkotajos pasākumos – 95-370 apmeklētāji; kā arī citu 

organizatoru rīkotajos festivālos – 350-930 apmeklētāji.  

2013. gadā ir bijuši 26 pasākumi ārpus pašvaldības teritorijas, kuros piedalījās Baltinavas 

pašdarbnieki, godam pārstāvot savu novadu skatēs, festivālos, kaimiņu novadu svētkos un citos 

pasākumos. Liels notikums bija arī XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuros 

piedalījās 5 Baltinavas novada pašdarbības kolektīvi. 

2013. gadā Baltinavas kultūras namā tika rīkoti tradicionālie pasākumi – Jaungada 

diskotēka, Lieldienu koncerts, amatierteātra „Palādas” pirmizrāde „Gosta gosts”, un balle kopā 

ar grupu „Dabasu Durovys”, Bērnības svētki, Līgo vakara pasākums un balle ar Aināru Lipski, 

Pilngadības svētki un balle ar grupu „Melansé”, balle „Atvadas vasarai” kopā ar Jāni Keišu, 

Sporta svētki un balle ar grupu „Zaļā gaisma”, Skolotāju dienas pasākums un balle kopā ar 

brāļiem Puncuļiem, Senioru balle kopā ar Salnavas kapelu, LR Proklamēšanas gadadienai veltīts 

koncerts un balle kopā ar grupu „Patrioti.LG”, kā arī gada noslēguma balle ar grupu „Ginc un 

Es”.  

Tāpat kā citus gadus, arī 2013. gadā Baltinavas vidusskola rīkoja savus ikgadējos 

pasākumus kultūras namā – Ziemassvētku eglīti, Ţetonu vakaru, POP-ielu, Mātes dienai veltītu 

koncertu, Modes skati, 9. un 12. klases izlaidumus.  

Arī Baltinavas Kristīgā internātpamatskola rīkoja kultūras namā savu ikgadējo 

Netradicionālo modes skati, izlaidumu, Ziemassvētku eglīti. 

2013. gada 3. februārī Baltinavas kultūras namā tika rīkots vērienīgs labdarības koncerts 

„Ceļš uz gaismu” – sadarbībā ar Tautas palīdzības fondu, šajā koncertā uzstājās daţādi pazīstami 

mākslinieki: Lorija Vuda ar saviem audzēkņiem, Vita Baļčunaite, Varis Vētra, Rūdolfs Plēpis, 

Jānis Kurševs, Ginta Vikmane, Liepājas Nacionālo bruņoto spēku orķestra ansamblis, Rīgas 

cirka mākslinieki, kā arī Tilţas pagasta folkloras ansamblis, pasākumu vadīja cirka māksliniece 

Dzintra Ţilde. 

25.01.2013. Baltinavā viesojās Muzikālais teātris „Varavīksne” ar izrādi bērniem – 

„Tikšanās ar dakteri Aikāsāp”.  

15.05.2013. Baltinavā viesojās liliputu cirks no Ukrainas.  

Liels notikums bija Rēzeknes Zaļo pakalnu kora koncerts Baltinavas kultūras namā 

02.06.2013., kur skatītāju bija pilna zāle. 

Lielākais 2013. gada kultūras pasākums bija Baltinavas novada svētki ar daţādām 

atrakcijām, izstādēm, konkursiem, skečiem, svinīgu noslēguma koncertu un balli kopā ar grupu 

„OTTO”.  

Publikas atsaucību, kā katru gadu, izpelnījās mūzikas festivāls „Osvalds” un grupas 

„OTTO” jubilejas ballīte.  

Kultūras namā tika rīkota gan Baltinavas novada sieviešu vokālā ansambļa jubilejas 

koncerts – sadziedāšanās, gan arī Baltinavas novada etnogrāfiskā ansambļa 35 gadu jubilejas 

koncerts.  

08.09.2013. jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Tēva dienas pasākums, bet īpašu 

iedzīvotāju atsaucību tas neizpelnījās, tādēļ turpmāk vairs netiek plānots rīkot šādu pasākumu.  

25.10.2013. kultūras namā viesojās grupa „Patrioti. LG” ar savu koncertprogrammu un 

balli.  

26.12.2013. Baltinavas novada pašdarbnieki piedalījās Ziemassvētku koncertā, kurā 

valdīja ļoti jautra un patīkama atmosfēra, savukārt 28.12.2013. Baltinavas novada iedzīvotājus 

priecēja sirsnīgais Tihovsku ģimenes koncerts.  

2013. gadā Baltinavas kultūras namā ir pabeigts projekts par jaunas apgaismojuma 

iekārtas uzstādīšanu. Ir saremontēta daļa no kultūras namam piederošās aparatūras. Parka estrādē 

ir nomainīts laternu apgaismojums.  
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2014. gadā Baltinavas kultūras nams plāno darboties ierastajā ritmā, rīkot visus 

tradicionālos pasākumus un radīt jaunas atpūtas un izklaides iespējas. Tiek plānots vairāk 

pievērsties jauniešiem, rīkojot gan izglītojošus seminārus, gan nodrošinot atraktīvas izklaides un 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tiek plānots atbalstīt ģimenes, veidojot Ģimenes dienai veltītu 

pasākumu. Tiek domāts arī par veco ļauţu integrāciju sabiedrībā, gan veidojot kultūras 

pasākumus, gan organizējot ekskursijas senioriem.  

2014. gada Līgo vakarā tiek plānots starpnovadu pasākums „Sadzīduosem, 

sadoncuosem!” ar sava novada kolektīviem un kaimiņu novadu viesiem – Līgo svētku svinēšana 

latgaliskā garā.  

2014. gadā tiek plānots Baltinavas kultūras nama tualešu remonts, kā arī Lielās zāles 

skatuves grīdas uzlabošanas darbi. Tāpat tiek gatavots ēkas siltināšanas projekts Baltinavas 

kultūras namam.  

2014. gadā tiek plānots turpināt jau esošo sadarbību ar citām pašvaldības iestādēm. Tiek 

plānots izstrādāt projektus papildus finansējuma piesaistei kultūras pasākumu organizēšanai, 

kultūras nama kolektīvu tērpu iegādei, kultūras nama materiālās bāzes uzlabošanai. Tiks 

turpināts darbs pie novada iedzīvotāju aktīvākas iesaistīšanas kultūras dzīvē. 
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Katru gadu Baltinavas novadā notiek aktīva sporta dzīve. Iepriekšējais, 2013. gads arī 

nebija izņēmums.  

Gads sākās ar hokeja čempionātu Baltinavas ledus laukumā, kam sekoja veterānu 

volejbola mači gan Baltinavā, gan arī blakus novados, kur piedalījās mūsu komandas. Kā 

tradīcija februārī un marta notiek ierastais zoles čempionāts, kurš pulcē lielu skaitu dalībnieku. 

Tam visam pa vidu arī ir aktīva sportošana novada treniņos novada hallē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaras mēneši paiet ļoti aktīvi pludmales volejbola mačos gan novada ietvaros, gan 

pārstāvot savu novadu citu novadu rīkotajos pludmales volejbola mačos. Tāpat Baltinavieši ir 

ierastie dalībnieki ar savu komandu Balvu novada atklātajā futbola čempionātā, kurā pagājušajā 

gadā izcīnījām 3. vietu. 

Septembra vidū, novada jauniešiem saejot kopā, tika rīkoti sporta svētki, kuri vairāk tika 

balstīti uz ģimeņu un komandu disciplīnām. Oktobra beigās novada sporta hallē risinājās 

veselības diena, kurā sacentās Baltinavas novada skolu komandas, kurām arī pievienojās kaimiņu 

novada Brieţuciema pagasta pamatskola, kas arī plūca laurus šajā sportiskajā pasākumā. Gads 

noslēdzās ar volejbola turnīru „Vecgada kauss’’. Šajās sacensībās visi spēlēt gribošie volejbolisti 

tika salozēti komandās, un tika izspēlēts grupas turnīrs, kurā arī tika noskaidroti uzvarētāji. 

 

 

 
 

ES finansējumam ir svarīga nozīme novada attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

līmeņa celšanā. Baltinavas novada pašvaldība aktīvi realizē ESF un ELFLA projektus., ir 

apstiprināts KPFI finansējuma projekts „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot 

Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti” Nr. KPFI-15.2/71, kuru pašvaldība realizēs 2014. 

gadā. 

2013.gadā pabeigta „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 

izstrāde” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 projekta realizācija, kura ietvaros tika izstrādāti 

trīs novada plānošanas dokumenti –  
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 „Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.- 2025.gadam”,  

 „Baltinavas novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam”  

 „Baltinavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012.- 2030.gadam”. 

„Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.- 2025.gadam” sastāv no 4 sējumiem: 

 I sējums „Paskaidrojuma raksts” 

 II sējums „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

 III sējums „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

 IV sējums „Grafiskā daļa” 

 

„Baltinavas novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam” sastāv no 2 sējumiem: 

 I sējums. Pašreizējās situācijas analīze ar pielikumiem uz 86 lapām, 

 II sējums. Stratēģiskā daļa ar pielikumiem uz 58 lapām. 

 

„Baltinavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012.- 2030.gadam” sastāv no viena 

sējuma.  

Stratēģija kalpo par pamatu teritorijas plānojumam, attīstības programmai, nozaru 

attīstības programmām, tādejādi radot priekšnoteikumus novada ilgtspējīgai un integrētai 

attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Projekta nosaukums, numurs Projekta 

attiecināmās 

izmaksas (Ls) 

Projekta 

kopējās 

izmaksas (Ls) 

Finansējuma  

avoti 

Baltinavas novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrāde  

Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 

41 456,85 41 456,85 ESF 

Jauno speciālistu piesaiste Baltinavas 

pašvaldības iestādes darbības efektivitātes 

palielināšanai 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/064 

17 665,54 17 665,54 ESF 

Apgaismes sistēmas ierīkošana Baltinavas 

kultūras namā Nr.12-07-LL04-L413201-

000009 

2342,79 2834,78 ELFLA 

Projekta nosaukums, numurs Projekta 

attiecināmās 

izmaksas (Ls) 

Projekta 

kopējās 

izmaksas (Ls) 

Finansējuma  

avoti 

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, 

uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas 

energoefektivitāti  

Nr. KPFI-15.2/71 

147 936,95 181 279,81 KPFI 

Informācijas stenda izbūve Baltinavā 

Nr.13-07-LL04-L413202-000016 

 

3573,60 4324,06 ELFLA 

Norādes zīmju uzstādīšana Baltinavas 

novada administratīvajā teritorijā 

Nr.13-07-LL04-L413101-000012 

7835,64 9481,12 ELFLA 

Tirdzniecības punkta ierīkošana 

Baltinavas ciemā 

Nr.13-07-LL04-L413101-000016 

3866,90 4678,95 ELFLA 
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Kopš 1997. gada regulāri (reizi mēnesī, apmēram 250 eksemplāri) tiek izdots pašvaldības 

informatīvais izdevums „Baltinavas Vēstis” un iedzīvotājiem izplatīts bez maksas, tā mērķis ir 

iedzīvotājus informēt par visām aktualitātēm.  

2009. gadā ir izveidota pašvaldības mājas lapa www.baltinava.lv, kura regulāri tiek 

aktualizēta un papildināta ar jaunāko informāciju. Mājas lapā ir pieejama informācija par: 

- Baltinavas novada domes sēdēm, 

- Baltinavas novada saistošajiem noteikumiem, 

- Baltinavas novada iestādēm,  

- kultūras, sporta un sabiedriskajām aktivitātēm, 

- projektu realizācijas gaitu novadā, 

- uzņēmējdarbību, 

- lauksaimniecību, 

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli piedaloties anketēšanā vai parakstoties. 

Baltinavas novada administrācijas ēkas telpās ir ziņojumu dēlis, kur pieejama visa informācija 

par domes, komiteju un komisiju sēdēm. Pie ieejas ēkā, Baltinavas ciema tirgus laukumā un 

Pazlaugas ciemā uz ziņojumu dēļiem tiek izvietota saistoša informācija lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem un visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem.  

 Reizi ceturksnī notiek informatīvās dienas lauksaimniekiem, uzdevums ir iepazīstināt ar 

aktualitātēm lauksaimniecības jomā un jaunāko likumdošanā... 

 Divas reizes gadā notiek iedzīvotāju tikšanās ar NVO „Vaivariņi”. 

Aktīvi strādā nevalstiskās organizācijas – NVO „Sukrums” un motoklubs „Grifs”, ar kuru 

darbību tiek piesaistīti līdzekļi no „Vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” 4. ass 

LEADER pieejas īstenošanas pasākuma 413 „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

Komunikācijā ar sabiedrību ļoti liela loma novadā ir bibliotēkai un muzejam. 

 

 
 Turpināt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, organizēt informatīvus un izglītojošus 

pasākumus. 

 Sekmēt nevalstisko organizāciju veidošanos un darbību, sniegt atbalstu to projektiem, 

sekmēt to lomas palielināšanos. 

 Pilnveidot un atjaunināt publiskā interneta pieejas iespējas pašvaldībā.  

 Sniegt informāciju iedzīvotājiem, turpināt informatīvā laikraksta „Baltinavas Vēstis” 

izdošanu, sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, pilnveidot pašvaldības informatīvo 

mājas lapu– www.baltinava.lv. 

 Veidot un popularizēt Baltinavas novada tēlu, sagatavot informatīvos materiālus par 

novadu. 

 Piedalīties kā partnerim starptautiskajā organizācijā „Eiroreģions „Pleskava – Livonija”” 

kā arī piedalīties biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajos projektu konkursos 

budţeta iespēju robeţās.. 

 Turpināt iesāktos projektus un, izvērtējot budţeta iespējas, piedalīties pašvaldībai 

aktuālos projektu konkursos. 

 Baltinavas novada dome apzinās, ka jāturpina iesāktais darbs ekonomiskajā un sociālajā 

attīstībā, tādējādi veicinot visu iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos, lai 

Baltinava ir teritorija, kur: 

http://www.baltinava.lv/
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 visi jautājumi starp iedzīvotājiem un daţādām valsts pārvaldes struktūrām 

tiek risināti mierīgā, demokrātiskā ceļā; 

 ir iespējams apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības; 

 iedzīvotāji apzinās savu identitāti Latvijas pierobeţā; 

 dzīvo izglītoti, mērķtiecīgi cilvēki, kuri apzināti veido savu dzīvi. 

 

Domes priekšsēdētāja:                               Lidija Siliņa 

 

Pielikumā pievienots domes lēmums no domes sēdes 19.06.2014. par 2013. gada publiskā 

pārskata apstiprināšanu un Zvērinātā revidenta ziņojums  
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